HIMMERLANDSCENTRETS IDRÆTSEFTERSKOLE, Jyllandsgade 10, Haverslev, 9610 Nørager / kontor@hci.dk

INDMELDELSESBLANKET
Jeg ønsker hermed at reservere en plads som elev på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i
______ 9. klasse i skoleåret _______/_______
______ 10. klasse i skoleåret _______/_______
(Jeg er opmærksom på, at jeg som udgangspunkt kun kan være elev på HCI i 1 år)

Udfyldes af eleven (gerne blokbogstaver):
Fulde navn:
Adresse:
Postnr./By:
Cpr.nr.
Jeg går nu i
Bopælskommune

____________________________________________________
____________________________________________________
_____________ /______________________________________
______________-__________
_______ klasse på ______________________________________
__________________________________________

Evt. navn på søskende/forældre, der har været elev på HCI: _______________ år _________
Efter at have studeret skolens praktiske oplysninger bekræfter jeg med min underskrift, at jeg gerne vil være elev på
HCI i 1 år, og at jeg er villig til at efterleve de regler og normer, der skal til, for at fællesskabet og samværet kan blive
til glæde og gavn for alle.

Dato: _____________ Ansøgers underskrift _______________________________________
Udfyldes af forældre (gerne blokbogstaver):
Moders navn:
Adresse:
Postnr./By:
Cpr.nr.
Tlf.nr.
E-mail-adresse

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________ /_______________________________________
______________-__________
____________
____________________________________

Faders navn:
Adresse:
Postnr./By:
Cpr.nr.
Tlf.nr.
E-mail-adresse

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________ /_______________________________________
______________-__________
_____________
____________________________________

Da ansøger er under 18 år, godkender vi som forældre/værge, at vor søn/datter reserverer plads som elev på HCI.
Endvidere forpligter vi os til at betale samtlige skyldige beløb i henhold til indmeldelsespapirerne, f.eks. indmeldelsesgebyr og skolepenge, samt - hvis eleven melder fra senere end 31. maj samme år som skolestart eller afbryder opholdet i
utide - at betale et afbrydelsesgebyr på kr. 3.000,00.

Til statistisk brug: Hvordan er I blevet opmærksom på vores skole: sæt x
Familie___

Venner _____ HCI’s hjemmeside _____

Facebook _____

Har I besøgt HCI og haft en samtale med en af lærerne

Andet _____

Har deltaget i HCIs efterårscamp ____

Ja ____ Nej ____

Dato: _____________ Underskrift - mor _______________________________________
Dato: _____________ Underskrift – far ________________________________________

